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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan didirikannya Negara kita adalah seperti yang 

diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu meningkatkan 

kesejahteraan hidup rakyat, dan sebagai salah satu usaha yang harus 

dilakukan adalah bekerja sama dan memanfaatkan segala sumber daya yang 

ada dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan pendapatan nasional. 

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan melalui asas kerja sama dapat 

dijalankan melalui bidanh usaha koperasi. 

Mengingat di Indonesia koperasi diharapkan bisa hidup 

berdampingan dengan bentuk dan badan usaha lain dan bahkan dicita-

citakan untuk menjadi sector utama, maka problema pokok yang paling 

pertama perlu dikaji adalah masalah daya hidup bentuk usaha ini di tengah-

tengah badan usaha lain. 

Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan bagi 

anggotanya. Dimana untuk mencapai tujuan koperasi tersebut diperlukan 

beberapa sarana sebagai penunjang untuk menghasilkan output. Salah 

satunya yaitu modal kerja yang memegang peran penting guna menjalankan 

aktivitas kelangsungan hidup koperasi. 

Suatu analisis terhadap modal kerja sangat penting bagi analisis 

intern dan ekstern karena disamping masalah modal kerja ini erat 
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hubungannya operasi koperasi juga menunjukan tingkat keamanan atau 

margin of safety para kreditur jangka pendek. Oleh kerena itu kita dapat 

melihat apakah koperasi dapat berjalan secara efisien dengan melihat 

bagaimana pengelolaan modal kerja dalam koperasi tersebut.       

Pengelolaan dan penggunaan modal kerja yang tepat pada unsur-

unsur modal kerja merupakan indikator dalam meningkatkan pendapatan 

koperasi. Terjadinya kelebihan modal kerja yang terlalu kecil akan 

mengakibatkan terhentinya operasi koperasi atau tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya, untuk itu perubahan perubahan posisi modal kerja 

perlu mendapatkan perhatian dalam membuat analisis tentang kondisi 

keuangan dan hasil operasi koperasi.sumber-sumber modal kerja, 

penggunaan modal kerja, dan komposisi modal kerja pada akhir periode 

merupakan factor-faktor yang penting dalam membuat penilaian aktivitas 

kopersi yang telah lampau dan dalam mempertimbangkan kemungkinan 

yang dapat dicapai koperasi pada waktu yang akan datang.  

Untuk itu diperlukan suatu laporan yang menunjukan secara rinci 

terjadinya kenaikan atau penurunan modal kerja dari tahun ke tahun serta 

penyebab teradinya kenaikan atau penurunan sebagai dasar perencanaan, 

pengelolaan dan pengawasan. Laporan itu disebut laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja diperoleh maupun bentuk-bentuk pengunaan modal 

kerja tersebut selama satu periode. Informasi ini akan menjelaskan adanya 

perubahan modal kerja yang terjadi dari awal periode sampai akhir periode. 
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Dari data yang penulis peroleh untuk tahun buku tahun 2005 KP-

RI Kokardan berhasil mencapai laba sebelum pajak sebesar Rp 

197.289.891,- jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya turun sebesar 

0,38% (tahun 2004 Rp 198.040.942,-). Sedangkan untuk tahun 2006 KP-RI 

Kopkardan berhasil mencapai laba sebelum pajak sebesar Rp 204.998.368,- 

jika diperbandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar 3,91% (tahun 

2005 Rp 197.29.891). 

Sedangkan untuk tahun buku 2007 KP-RI Kokardan berhasil 

mencapai laba sebelum pajak sebesar Rp 205.591.552,- jika 

diperbandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar 0,29% (tahun 2006 

Rp 204.998.367,-). SHU secara keseluruhan (gabungan induk, pertokoan 

dan unit simpan pinjam) dari target Rp 148.559.330,- tercapai Rp 

205.591.552,- atau lebih sebesar 38,40%. Sedangkan untuk permodalannya 

KP-RI Kokardan mempunyai 2 modal yaitu: modal sendiri dan modal luar. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 

2005-2007 hasil yang diinginkan oleh koperasi Kokardan Magetan selalu 

melebihi target. Meskipun pada setiap tahunnya masih ada beberapa unit 

yang tidak berhasil. Atas dasar hasil yang diperoleh KPRI Kokardan di 

Magetan tiap tahunnya maka menjadikan alasan bagi penulis untuk 

mengambil judul “ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL 

KERJA PADA KPRI KOKARDDAN DI MAGETAN”. 
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B. Perumusan Masalah 

Mengingat masalah modal kerja mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam usaha perkoperasiannya untuk mencapai tujuan, maka 

masalah modal kerja tidak terbatas pada upaya perusahaan mendapat dana. 

Tetapi dalam menggunakan dana juga menjadi pokok permasalahannya 

adalah: “Apakah penggunaan modal kerja yang dilaksanakan pada KPRI 

KOKARDDAN di Magetan sudah efisien?” 

 

C. Pembatasan Masalah 

Modal kerja merupakan dana yang dapat digunakan oleh 

perusahaan dalam operasinya sehari-hari. Modal kerja yang dimiliki secara 

ekonomis sehingga dapat dicapai sesuatu efisiensi yang maksimum. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai bentuk 

dilihat dari tingkat likuiditas dan profitabilitas apakah penggunaan modal 

kerja yang dilakukan KPRI KOKARDDAN di Magetan sudah efisien. 

 

D.  Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah kenaikan atau penurunan modal kerja di 

KPRI KOKARDDAN di Magetan sudah efisien? 

2. Menerapkan analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja 

dengan menggunakan rasio likuiditas, rentabilitas, solfabilitas, aktifitas 

utuk mengontrol efisiensi penggunaan modal kerja. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan teori yang talah penulis dapatkan dibangku kuliah  

untuk menganalisis permasalahan dalam praktek di KPRI 

KOKARDDAN di Magetan dan menambah pengetahuan penulis sebagai 

bekal didalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dalam 

dunia bisnis. 

2. Bagi KPRI KOKARDDAN di Magetan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pemikiran 

bagi koperasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

kebijakan dalam menentukan modal kerja serta penggunaan modal kerja 

secara efisien dan dalam memajukan usahanya.  

3. Bagi pihak lain 

Memberikan informasi yang dapat memberikan suatu gambaran bagi 

penelitian lain yang berhubungan dengan masalah yang disajikan dengan 

pembatasan pada masalah yang sejenis. 

4. Bagi lembaga pendidikan/ Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Berguna untuk mengenalkan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sebagai salah satu universitas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang 

permasalahan ini. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tentang pengertian kinerja, penilaian 

kinerja, motivasi, cara peningkatan motivasi karyawan, 

pengupahan, penggajian, dan tunjangan kesejahteraan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang konsep kerangka pemkiran, 

hipotesis, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi variable penelitian dan metode analisis 

data. 

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini, berisi tentang gambaran umum koperasi, tujuan 

didirikannya koperasi, struktur organisasi dan personalia, 

permodalan koperasi, kegiatan usaha, analisa data dan 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran untuk perkembangan dan 

kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. 




